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  كيف يمكن أن ينجح المستقبل؟
 دليل للمستقبل 

 

 عن األشخاص الذين يمنحون األمل في مستقبل ناجح   أطفاالً آخرين يخبر أطفال  
 

 ندعوكم لتكونوا أنتم و مجموعة أطفالكم معنا عندما نكتب معاً دليالً للمستقبل. 

 
  .منظمة غير ربحية صغيرة. نريد أن يجد كل طفل طريقه إلى عالم القصص  يقراصنة الكتب ه

يمكن لمجموعات األطفال   ".picturebooks.org-www.bilingual" موقع لغة على 1001لهذا بدأنا مشروع "

  70من متطوع بترجمة الكتب إلى أكثر  200نشر الكتب المصورة التي قاموا بكتابتها هناك. تقوم شبكة تضم أكثر من 

 .لغة. يمكن لكل أسرة أو مدرسة أو مكتبة في العالم تنزيل الكتب مجانًا بآالف التراكيب اللغوية

 
قبل ثالث سنوات ، سألنا األطفال عن األسئلة التي لديهم حول المستقبل. أرسل األطفال من جميع أنحاء العالم أسئلتهم.  

. تم إنشاء الكتاب المصور "كيف  2030مال األمم المتحدة حول األهداف السبعة عشر لجدول أعتدور سئلة األكانت 

 .لغة 60الكتاب متوفر اآلن بأكثر من  هذاالمستقبل بالفعل؟" من هذه األسئلة. نشأي
 

من أجل تحويله إلى كتاب واحد أو  ،"كيف يمكن للمستقبل أن ينجح؟"سؤال على ال، نبحث اآلن عن إجابات   2021في عام 

لألفضل. نحن  محليا أشياء ملموسةأكثر. للقيام بذلك ، نقوم بجمع صور األشخاص أو مجموعات األشخاص الذين يغيرون 

يظهرون لنا  يبدؤون و  دائرة الضوء. نحن نبحث عن األشخاص الذين الذين يقفون في ال نبحث عن بطالت وأبطال رائعين 

 أن ذلك ممكن.

 
عن األمل في مستقبل    خبرنسمع جميعًا قصًصا عن الكوارث واليأس بال توقف. من خالل هذه المجموعة ، نريد أن ن

 .ناجح. ألنه فقط إذا كنا نأمل في أن ينجح المستقبل يمكن أن ينجح

تي يمكننا من خاللها  من المهم بالنسبة لنا أن يكون جميع األطفال مؤلفين وأن يقولوا كلمتهم. هذه هي الطريقة الوحيدة ال

 .االستماع والتعلم من بعضنا البعض

 
و إسهامهم شعوراً بأننا لسنا وحدنا و أن بإمكان الجميع المساهمة في التشكيل. نأمل أن تعطي صور األشخاص هذه 

 لهذا قصصنا على األطفال قصة قصيرة حول النظارات السحرية. القصة في نهاية النص. 
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  صور النهائي بعد ذلك؟مكيف يبدو كتاب ال

لعديد من الكتب مع الصور التي يرسلها إلينا مجموعات افي ثالث صفحات. نحن نخطط   مع إسهامته  يتم تقديم كل شخص

وجميع مجموعات األطفال الذين يريدون ذلك.  عند قراصنة الكتبرسمها األطفال والشباب ياألطفال. الصور الخاصة بهذا 

نا ضمان  حسب الموضوع. ال يمكن تالتي نحصل عليها. قد يتعين علينا تجميع أو تقصير اإلرساال رساالتال نعرف عدد اإل

 نشر كل شيء في الكتب. لكننا نعلم أن كل ما يتم إرساله إلينا هو مصدر إلهام وسيتم رؤيته. 

 
 من يمكنه المشاركة؟ 

 سنة.  12 يمكن لكل مجموعة من األطفال أو الشباب المشاركة. الكتاب موجه لألطفال حتى
 .عاًما 17عن   همسنة. يجب أال يزيد عمر 12يصل إلى   ألونلذلك من الجيد أن يكون عمر األطفال الذين يس

 
 

 ماذا يجب أن يكون في نص األطفال؟

يقدم األطفال اسم الشخص أو المجموعة وماذا يفعلون في جملة أو جملتين. يقوم األطفال بمقابلة قصيرة مع الشخص. يجب أن  
  :هذه األسئلة يسألوا

 ماذا تفعل حتى ينجح المستقبل؟  •

 تشعر عندما تقوم بالفعل؟ ماذا •

 ماذا تريد أن تنقل لآلخرين؟ •

 

 إليه ما طول النص و ماذا يجب أن تنتبه 

. لذلك ، يرجى التأكد من أن 12الكتاب موجه لألطفال حتى سن  .كلمة 120يجب أال يزيد طول إجابات األسئلة عن 
النصوص مكتوبة بطريقة يمكن قراءتها بصوت عاٍل. حتى األطفال عديمي الخبرة يجب أن يكونوا قادرين على قراءة النص.  

 .فردات المتخصصةتجنب الجمل الطويلة والمعقدة والم  كذالك يرجى
 

 الرسوم و الصور رائعة 

ً رسومرسوم توضيحية للنصوص. لذلك سيكون من الرائع أن يرسل لنا األطفال   رسمسيقوم األطفال والشباب ب أو صوًرا.  ا
 .يمكن أن تكون هذه الصور بمثابة مصدر إلهام لألطفال اآلخرين

 
 إلى الى جانب ذلك ، ما زلنا بحاجة

 .ذكر األسماءن أن هل يجوز لنا يجب أن نعرف م. د  ق  سماء االطفال والشخص الم  أنحتاج 
 

  هل ترغب مجموعتك من األطفال في رسم صور شخصية؟
ربما أيًضا لنصوص مجموعات    -صور للكتب حول المستقبل الناجح  عملإذا كانت مجموعتك من األطفال ترغب أيًضا في 

أخبرونا بذلك.سنكون سعداء جًدا. ليست ضرورية. فقط  - أخرى
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 المواعيد 

 .2021نوفمبر  30سنجمع األفكار الجيدة بحلول 

ي ضيق للغاية ، يرجى الكتابة إلينا. يرجى كتابة أي استفسارات إذا كنت ترغب في المشاركة ، ولكن الجدول الزمن
  c.sturm@buecherpiraten.de أو أسئلة إلى

 

 إليهم.  إذا كنت تعرف أشخاًصا آخرين يعتنون بمجموعات األطفال ، فسيسعدنا إرسال هذا المستند 
 

  :إليك كل ما تحتاج معرفته في لمحة

  نريد وضع دليل للمستقبل •

 مجموعات األطفال و الشباب حول العالم مدعوون للمشاركة •

  12الكتاب موجه لألطفال حتى سن   •

  .عاًما 17 هم عمر ال يتجاوز المشاركة. يجب أن  12من الناحية المثالية ، يمكن لألطفال حتى سن  •

 لألفضل أشياء محليا مجموعات األطفال تبحث عن أشخاص أو مجموعات من الناس يمكنهم تغيير •

 

  إذا أراد األطفال المشاركة ، أرسل لنا

 جملة أو جملتين حول من هو الشخص وماذا يفعل. •

 األطفال ثالثة أسئلة: طرحي •

o ؟ ماذا تفعل حتى ينجح المستقبل  

o ؟يشعرك  بماذا  

o ماذا تريد أن تنقل لآلخرين ؟ 

  .كلمة تقريبًا 120يجب أال يزيد طول كل إجابة عن  •

 مناسبة لألطفالالنصوص مكتوبة بلغة  •

 أو صور لمساعدة األطفال الذين يقومون بالرسوم التوضيحية في الكتب المصورة. رسوم •

 
 إلى الى جانب ذلك ، ما زلنا بحاجة 

ق د م. يجب أن نعرف هل يجوز لنا •  ذكر األسماء.  نحتاج أسماء االطفال والشخص الم 

 
نصوص )من مجموعات أخرى( ،  لل رسم رسوم توضيحيةإذا كانت مجموعتك من األطفال ترغب في   •

 يرجى الكتابة إلينا. 

 

 . 2021نوفمبر   30سنجمع الصور بحلول  •

والنصوص إلى   األسئلةالرجاء إرسال 
c.sturm@buecherpiraten.de 
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 :القصة لألطفال  إليك اآلن

 

 دعوة 
لقد وجدت شيئًا مؤخًرا. كانت نظارات. كانت هناك مالحظة على النظارات نصها: "نظارات سحرية". بأحرف صغيرة 

ترى  سوفجأة ال يمكنك رؤية الخطأ الذي يحدث.  ارتدي النظاراتأسفله: "هل لديك مشاكل في التعرف على سحر النجاح؟ 
  ." عملي كيف يمكن أن 

ا هو الحال دائما. ولكن عندما أعطيته للبالغين ، اندهشوا تماًما: "لم أر العالم مثل هذا من النظارات. بدا العالم كم  ترتديا
  فة !"مختل بطريقة  ! هناك فرص لفعل شيء قبل

يرون مثل هذه  عندكمنذ ذلك الحين وأنا أجمع كنًزا من األفكار التي يمكن رؤيتها من خالل النظارات. هل تعرف أشخاًصا 
  ؟مباشرةت وقد بدؤوا الفرص بدون نظارا

 :أود أن أدعوك لطرح ثالثة أسئلة على هؤالء األشخاص

  ماذا تفعل حتى ينجح المستقبل ؟ •

  بماذا يشعرك ؟ •

 ماذا تريد أن تنقل لآلخرين ؟ •

 
 .ذلك. سيظهر الكثير من النجاح حولهمبسأرسل لك صورة للنظارات السحرية. ستجد بالتأكيد هؤالء األشخاص 
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